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Cruzeiro a Peniche - Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem 
 
Aproveitando a época Balnear e as Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, propomos a realização de um 
cruzeiro a Peniche entre o dia 30 de Julho e o dia 14 de Agosto. 
 

O programa, que inclui a estadia na Marina de Peniche para 12 embarcações ( 6  em poita ), vide condições, 
inclui a participação na Sardinhada e na Procissão no Sábado, dia 6 de Agosto, assim como na Regata de dia 
7, Domingo. 
 

Esta é uma boa oportunidade para quem não têm possibilidade de ter férias neste período e quer conhecer a 
região para fazer a viagem, deixar a embarcação em Peniche durante a semana e regressar nos fins de 
semana. 
 

A concentração e saída está prevista para Sábado, dia 30 de Julho em Cascais, havendo a possibilidade de 
permanecer 15 dias em Peniche, participar nas festividades e conhecer uma zona habitualmente pouco 
navegada. 

 
 

Condições de acesso e participação 
As inscrições podem ser efectuadas na Sede da ANC, ou directamente senhora.boaviagem@gmail.com até dia 
29 de Julho, contudo, e tendo em conta a limita capacidade de estadia na Marina local aconselha-se brevidade 
na marcação pois as seis primeiras inscrições tem preferência no local de pernoita ( Marina / Poita ) 
 
Participação na Regata / Sardinhada  

Por pessoa - 10,00 € ( IVA incl .) 

Estadia na Marina de Peniche           

De dia 30 de Julho a 14 de Agosto  - 100,00 € ( IVA incl .) 

De dia 30 de Julho a 7 Agosto – 50,00 € ( IVA incl .)  
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Programa 

 
 
Organização 
Comissão Organizadora das Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem 
Associação Nacional de Cruzeiro 

Apoios 

Câmara Municipal Peniche 

Clube Naval Peniche 

Associação David Malgueiro 


